ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
΄Αρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται η λέξη «Ένωση» ή η φράση «Ένωση Εισαγγελέων»,
νοείται στο εξής η επωνυμία «Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος».

ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 2

Σκοπός της Ένωσης Εισαγγελέων είναι:
α. Η επιδίωξη πλήρους λειτουργικής και διοικητικής αυτοδυναμίας της Εισαγγελικής Αρχής,
καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των θεσμικών Οργάνων της Δικαστικής
Εξουσίας, με την θέσπιση και εφαρμογή ασφαλών αξιοκρατικών κριτηρίων στις κρίσεις, προαγωγές,
τοποθετήσεις, μετατάξεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των δικαστικών λειτουργών.
β. Η προάσπιση της συνταγματικής και ηθικής θέσης της Εισαγγελικής Αρχής, που αποτελεί
ουσιώδη όρο της ορθής δικαστικής λειτουργίας και εγγύηση των ανθρώπινων αξιών και δικαιωμάτων.
γ. Η διεύρυνση και πληρότητα της πνευματικής καλλιέργειας των 
Εισαγγελέων με κύριο στόχο τη
προαγωγή της ποινικής δικαιοσύνης.
δ. Η βελτίωση της ποινικής νομοθεσίας με υπόδειξη μέτρων για την καταπολέμηση του
φαινομένου του ποινικού πληθωρισμού που καταργεί τις επιστημονικές αρχές του ποινικού δικαίου
και καταλύει το κύρος των επιταγών του.
ε. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την εξύψωση και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης,
καταστολή της εγκληματικότητας και αποτελεσματική βελτίωση και εξυγίανση του σωφρονιστικού
συστήματος.
στ. Η ουσιαστική υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής για τη μισθολογική διάκριση και
αυτοτέλεια των λειτουργών της Δικαιοσύνης με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και τη
προσέλευση ικανών και νέων επιστημόνων.
ζ. Η καθολική αποδέσμευση των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών από τις αποδοχές
οποιουδήποτε άλλου εμμίσθου λειτουργού και υπαλλήλου.

η. Η κατά τις παραδόσεις του Εισαγγελικού Κλάδου συνεχής προσπάθεια για τη προώθηση των
συμφερόντων των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων και τη στενότερη φιλική και πνευματική μεταξύ
τους προσέγγιση.
θ. Η εξασφάλιση συνθηκών εργασίας ανάλογων και κατάλληλων προς το Εισαγγελικό
Λειτούργημα.
ι. Η επικοινωνία και στενή συνεργασία της Ένωσης Εισαγγελέων με τις Ενώσεις Δικαστών σε
μορφή ομοσπονδίας, καθώς και τις άλλες Ενώσεις Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας και διεθνείς.
ια. Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων
οικονομικών αναγκών των μελών της Ένωσης Εισαγγελέων και των οικογενειών τους.
ιβ. Η επιδίωξη λειτουργίας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ως νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου και δημιουργίας γραφείων σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες επιθεώρησης.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Άρθρο 3

α. Η Ένωση Εισαγγελέων αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη γίνονται με
αίτησή τους οι Εισαγγελείς που δεν αποχώρησαν από την υπηρεσία. Τα τακτικά μέλη έχουν το
δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται εφ’ όσον εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς την Ένωση Εισαγγελέων.
β. Επίτιμα μέλη γίνονται Εισαγγελείς που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, καθώς και άλλα
πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες για τη κατοχύρωση της
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και την εξύψωση του Εισαγγελικού Λειτουργήματος. Η ανακήρυξη
των επίτιμων μελών γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων.
γ. Τα τακτικά μέλη διαγράφονται από την Ένωση Εισαγγελέων :
1) με αίτησή τους, 2) εάν αποχωρήσουν από τον Εισαγγελικό Κλάδο, 3) με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων, κατόπιν προηγούμενης πρότασης του διοικητικού αυτής
συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ
., 
εάν παραβιάζουν τους όρους του
καταστατικού, ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή εναντιώνονται στους σκοπούς της
αδικαιολόγητα ή με τη διαγωγή τους προσβάλλουν το κύρος του Εισαγγελικού Λειτουργήματος.
δ. Τακτικό μέλος της Ένωσης Εισαγγελέων που είναι μέλος και σε άλλη Δικαστική Ένωση ή
Σωματείο Δικαστικών Λειτουργών που εκπροσωπεί άλλο κλάδο δικαστικών λειτουργών ή προσχωρεί
αργότερα σ’ αυτή θεωρείται ότι διαγράφηκε αυτοδίκαια από την Ένωση Εισαγγελέων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 4

1. Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
β) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών.
γ) Οι έκτακτες εισφορές και δωρεές των μελών.
δ) Οι τόκοι ή άλλες πρόσοδοι των κεφαλαίων.
ε) ειδικά ως προς τη δαπάνη της οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων [συνέδρια, ημερίδες κλπ]
χορηγίες και ενισχύσεις αποκλειστικά και μόνον από κρατικούς φορείς [ενδ. Δημόσιο, Περιφέρειες,
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ].
2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ
3. Η μηνιαία συνδρομή των μελών ορίζεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να
αυξομειώνεται με απόφαση του Διοικητικού. Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων.
4. Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών εισπράττονται απευθείας από τη μισθοδοσία τους μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
5.
 Τα ποσά που εισπράττονται, κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ένωση.
6. Οι έκτακτες εισφορές επιβάλλονται για να καλυφθούν έκτακτες οικονομικές ανάγκες, είτε με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης,
είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
΄Αρθρο 5

Όργανα της Ένωσης είναι : 1. Η Γενική Συνέλευση 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 3. Η
εξελεγκτική επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης Εισαγγελέων. Αποτελείται
από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο κατά προτίμηση κατά το
μήνα Δεκέμβριο. Συγκαλείται δε έκτακτα, είτε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με
αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών που πρέπει να περιέχει τα θέματα για συζήτηση. Όταν

πρόκειται να γίνει μομφή και παύση του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση πρέπει να υπογράφεται
από το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την
Ένωση Εισαγγελέων.
3. Τα μέλη της Ένωσης προσκαλούνται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ένωσης πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις πριν δέκα (10)
τουλάχιστον ημέρες. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί με απόφαση του Δ.Σ. Οι προσκλήσεις
πρέπει να περιλαμβάνουν: α) τον τόπο, την ημέρα και ώρα έναρξης των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης. β) Τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη.
4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μέλη της που έχουν δικαίωμα
ψήφου σε ποσοστό του ενός τετάρτου (1/4). Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί στη Γενική
Συνέλευση, από άλλο μέλος που είναι παρόν και έχει ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία
κατατίθεται πριν την συνεδρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι δύο
από τα απόντα μέλη. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται ν’
αντιπροσωπεύουν άλλο μέλος της Ενώσεως.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία την ημέρα της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, γίνεται αυτοδίκαια την
αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και με τα ίδια θέματα
συζήτησης.
Στη περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που
παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται.
Για την παύση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα το ένα
δεύτερο (1/2) των μελών.
5. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των τακτικών και εκτάκτων
Γενικών Συνελεύσεων, αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, αναπτύσσει τους λόγους σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης και καταθέτει ονομαστική κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών,
που έχει προηγούμενα υπογραφεί από τον Ταμία της Ένωσης Εισαγγελέων.
Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πρακτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για
επικύρωση. Στη συνέχεια καλείται η Γενική Συνέλευση από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
για την εκλογή του προεδρείου. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά την εκλογή του
καταλαμβάνει την έδρα και ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας. Ύστερα συμπληρώνεται το προεδρείο με
ένα αντιπρόεδρο, δύο (2)πρακτικογράφους και δύο (2) ψηφολέκτες που εκλέγονται από την Γενική
Συνέλευση.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που
παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται. Προκειμένου όμως για παύση του Διοικητικού Συμβουλίου,

χρειάζεται να υπάρχει πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων και μυστική
ψηφοφορία.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 7

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων :
1. Ελέγχει τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επικυρώνει τον απολογισμό του προηγούμενου χρόνου και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του
επόμενου.
3. Αποφασίζει τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης.
4. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της
Ένωσης.
5. Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για τα αναφερόμενα στις
παραγράφους ένα και δύο του άρθρου αυτού θέματα, ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα πεπραγμένα
του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που πέρασε και ο Ταμίας τον οικονομικό απολογισμό του
προηγούμενου και το προϋπολογισμό του νέου χρόνου.
η
6. Το οικονομικό έτος αρχίζει στη 1
Νοέμβρη και λήγει στις 31 Οκτώβρη του επόμενου χρόνου.

7. Η εξελεγκτική επιτροπή διαβάζει την έκθεση για τη νομιμότητα των δαπανών του
προηγούμενου χρόνου και τέλος παίρνεται απόφαση για την έγκριση των πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 8
1. Η Διοίκηση της Ένωσης ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9)
μέλη, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μια διετία. Από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου τα έξι (6) προέρχονται από Εισαγγελείς του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, από αυτούς δε,
δύο τουλάχιστον είναι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, τα υπόλοιπα δε τρία (3) μέλη προέρχονται από
Εισαγγελικούς Λειτουργούς του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας ή του Αρείου Πάγου, από τους
οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τον ανώτατο βαθμό, δηλαδή Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή
Εισαγγελέας Εφετών. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας από Εισαγγελικό λειτουργό του
ανωτάτου βαθμού η θέση καταλαμβάνεται από τον υποψήφιο του αμέσως κατωτέρω βαθμού.

2. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Διοικητικού Συμβουλίου η θητεία του εκλεγομένου
νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με τη συμπλήρωση του χρόνου που υπολείπεται για την
ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκε ή παύθηκε.
3.΄Οσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καταθέτουν γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό
Συμβούλιο από το οποίο και καταρτίζεται ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται
με αλφαβητική σειρά τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
4. Οι δηλώσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο τριάντα (30) ευρώ
(που μπορεί να αυξομειώνεται) και να καταθέτονται σαράντα ημέρες πριν από τη ψηφοφορία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή
των υποψηφιοτήτων, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και ύστερα εκτυπώνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο
σύμφωνα με την παράγραφο τρία (3) αυτού του άρθρου.
6. Το ψηφοδέλτιο μαζί με ομοιόμορφους και αδιαφανείς φακέλους που φέρουν τη σφραγίδα
της Ένωσης Εισαγγελέων αποστέλλονται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες προ των εκλογών σε όλες
τις Εισαγγελίες, εκτός των Εισαγγελιών Πειραιά, οι οποίες θεωρούνται σαν μια ενιαία Εισαγγελία με
τις Εισαγγελίες της Αθήνας. Σε περίπτωση έλλειψης ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία μπορεί να γίνει και
με λευκό ψηφοδέλτιο των ιδίων διαστάσεων, ποιότητας και σχήματος χαρτιού και με τους ίδιους
ομοιόμορφους φακέλους.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Άρθρο 9

1. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κάθε δύο χρόνια, με άμεση και μυστική ψηφοφορία εντός του
μηνός Φεβρουαρίου και ημέρα Κυριακή για τις Εισαγγελίες που βρίσκονται εκτός της Αθήνας και του
Πειραιά και την αμέσως μεθεπόμενη Κυριακή για τις τελευταίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν
εξαιρετικοί λόγοι ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι παραπάνω ημερομηνίες
μπορούν να μετατεθούν μέχρι και δύο εβδομάδες.
2. Η ψηφοφορία γίνεται ως εξής:
α) Στο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας. Σε αυτό ψηφίζουν οι Εισαγγελείς κάθε
βαθμού που υπηρετούν στις Εισαγγελίες της Αθήνας και του Πειραιά
β) Στο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Σε αυτό ψηφίζουν οι Εισαγγελείς
κάθε βαθμού που υπηρετούν στις Εισαγγελίες Θεσσαλονίκης. Στα γραφεία των Εισαγγελιών της
Αθήνας και Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν οι Εισαγγελείς κάθε βαθμού που κατά την
ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονται εκτός της έδρας της Εισαγγελίας που υπηρετούν. Για να ασκήσουν

όμως το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν δήλωση στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής
και να βεβαιώνουν ότι δεν εψήφισαν σε γραφείο άλλης Εισαγγελίας
γ) Στο γραφείο κάθε Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών, εκτός από εκείνα που αναφέρονται
στα προηγούμενα εδάφια αυτής της παραγράφου. Σε αυτή την περίπτωση ψηφίζουν μόνο οι
Εισαγγελικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις αντίστοιχες Εισαγγελίες.
3. Η ψηφοφορία αρχίζει στις οκτώ το πρωί και τελειώνει στις έξη το απόγευμα. Μπορεί όμως
να παραταθεί για δύο ώρες κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, εάν υπάρχουν μέλη που
περιμένουν να ψηφίσουν.
4. Σε κάθε εκλογέα δίνεται από την εφορευτική επιτροπή το ενιαίο ψηφοδέλτιο και, αφού
αποσυρθεί σε ξεχωριστό χώρο, κλείνει μυστικά μέσα στο φάκελο το ψηφοδέλτιο σημειώνοντας
προηγουμένως σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα του προκρινομένου ή προκρινομένων από
αυτόν υποψηφίων. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για πέντε (5) κατά ανώτατο
όριο υποψηφίους. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους από πέντε σταυρούς ή κανένα θεωρείται
άκυρο.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 10

1. Η ψηφοφορία στα γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης γίνεται
με την παρουσία εφορευτικής επιτροπής. Στις άλλες Εισαγγελίες γίνεται χωρίς την παρουσία
εφορευτικής επιτροπής.
2. Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από το νεώτερο σε διορισμό Εισαγγελέα Πρωτοδικών
και από δύο (2) νεωτέρους σε διορισμό Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ή Παρέδρους. Σε περίπτωση
κωλύματος ή αδυναμίας, που δηλώνεται με έγγραφο στο Διοικητικό Συμβούλιο, τη θέση του
κωλυομένου καταλαμβάνει ο αμέσως αρχαιότερος.
3. Σε περίπτωση που δηλώθηκε υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες από Εισαγγελέα που κατά την
προηγούμενη παράγραφο θ΄ αποτελούσε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής αντικαθίσταται σε αυτήν
από τον αμέσως αρχαιότερο.
4. Στις Εισαγγελίες, όπου σύμφωνα με την παράγραφο ένα (1) αυτού του άρθρου γίνεται η
ψηφοφορία χωρίς την παρουσία εφορευτικής επιτροπής οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί, αφού κλείσουν
το ψηφοδέλτιο, στο οποίο έχουν σημειώσει με σταυρό την προτίμησή τους στο φάκελο, βάζουν τον
φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο σε ένα μεγαλύτερο φάκελο. Στο μεγάλο αυτό φάκελο, βάζουν την
μονογραφή τους και αφού γράψουν το ονοματεπώνυμό τους και την Εισαγγελία που υπηρετούν, τον
στέλνουν « επί αποδείξει» ή «συστημένο» στη διεύθυνση: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα. Πάνω στον μεγάλο φάκελο ο εκλογέας πρέπει ακόμα να γράψει:
«ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΔΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
5. Οι από τις επαρχίες διαβιβαζόμενοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκλογικοί φάκελοι
παραλαμβάνονται και φυλάσσονται από την εφορευτική επιτροπή, η οποία καταγράφει σε πρακτικό
τους φακέλους που παραλαμβάνει κάθε φορά.
6. Η εφορευτική επιτροπή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, μετά την λήξη της
ψηφοφορίας, ανοίγει την κάλπη και μετράει τους φακέλους που βρίσκονται μέσα σε αυτή, χωρίς να
τους αποσφραγίσει. Το αποτέλεσμα της αρίθμησης γράφεται στο πρακτικό. Με φροντίδα της
εφορευτικής επιτροπής κλείνονται καλά μέσα σε ειδικό φάκελο όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας,
δηλαδή οι κλειστοί φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια, το πρακτικό της ψηφοφορίας και το
πρωτόκολλο της ψηφοφορία, στο οποίο γράφονται τα ονοματεπώνυμα των ψηφισάντων. Στην
συνέχεια ο ειδικός φάκελος που σφραγίζεται, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίασή του, και
υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή, στέλνεται επί αποδείξει ή με άλλο ασφαλές μέσο,
σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου.
7. Για την ψηφοφορία κρατείται από την εφορευτική επιτροπή πρωτόκολλο, που σε αυτό
γράφονται τα ονοματεπώνυμα εκείνων που ψηφίζουν, καθώς και πρακτικό ψηφοφορίας.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
Άρθρο 11

Η εφορευτική επιτροπή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας μετά το τέλος της ψηφοφορίας
αποσφραγίζει τους μεγάλους φακέλους, που απεστάλησαν σ’ αυτή, σύμφωνα με το προηγούμενο
άρθρο, και στην συνέχεια ρίχνει τους φακέλους των ψηφισάντων στην κάλπη της ψηφοφορίας. Αφού
αναμιχθούν όλοι οι φάκελοι, αρχίζει η αποσφράγισή τους και η καταμέτρηση των σταυρών
προτίμησης του ενιαίου ψηφοδελτίου. Εάν βρεθούν φάκελοι περισσότεροι από το συνολικό αριθμό
εκείνων που ψήφισαν, αφαιρούνται στην τύχη και ρίχνονται έξω τόσοι, όσοι είναι και οι
πλεονάζοντες. Δεν υπολογίζονται επίσης και οι μεγάλοι φάκελοι, οι οποίοι δεν παραλήφθηκαν από
την επιτροπή πριν από το άνοιγμα της κάλπης και την έναρξη της διαλογής.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 12

Τακτικοί σύμβουλοι εκλέγονται εκείνοι που πήραν τους περισσότερους ψήφους κατά σειρά
επιτυχίας και οι υπόλοιποι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη κατά την ίδια σειρά. Σε περίπτωση

ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή για την σειρά των υποψηφίων. Η
εφορευτική επιτροπή, τέλος, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες
συμβούλους και τους αναπληρωματικούς τους, σύμφωνα με την αριθμητική εκπροσώπηση των
Εισαγγελικών Λειτουργών στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως γι’ αυτή γίνεται λόγος στο άρθρο οκτώ
παράγραφο πρώτη (8 παρ.1) του παρόντος και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
Άρθρο 13

Μέσα σε δέκα μέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων και με πρωτοβουλία αυτού που
έλαβε τις περισσότερες ψήφους  και σε ισοψηφία του αρχαιότερου  συνέρχονται οι εκλεγέντες για
να εκλέξουν τα μέλη του προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία. Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών αυτού. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε την σχετική πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και Πρόεδρος ανακηρύσσεται εκείνος που το όνομά
του βγαίνει πρώτο από την κληρωτίδα. Εάν ισοψηφίσουν περισσότεροι από δύο υποψήφιοι
επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια, εάν χρειασθεί, ακολουθείται το στάδιο της
κλήρωσης. Μετά την εκλογή του Προέδρου, ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εκλογή
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Ταμία. Το παλιό Διοικητικό
Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο:
α. Διοικεί την Ένωση Εισαγγελέων και φροντίζει για την επιτυχία των σκοπών της με κάθε νόμιμο
μέσο.
β. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης και συγκαλεί αυτήν έκτακτα, σύμφωνα
με το άρθρο έξη του καταστατικού.
γ. Συντάσσει τους εσωτερικούς κανονισμούς της Ένωσης Εισαγγελέων.
δ. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
ε. Αποφασίζει για την επιβολή έκτακτων οικονομικών εισφορών σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

στ. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ζ. Ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την
διαγραφή των τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο τρία του καταστατικού.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Άρθρο 15

1. Το

Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά εφόσον είναι δυνατόν κάθε μήνα και

έκτακτα όποτε το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος αυτού ή το ζητήσουν με έγγραφό τους πέντε
τουλάχιστον μέλη αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει
το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε μέρες από την υποβολή της αίτησης και εάν αρνηθεί, τότε
συνέρχεται τούτο την δέκατη ημέρα από της υποβολής της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που
ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση.
2. Οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και
αποστέλλονται στα μέλη 1 εβδομάδα νωρίτερα, προθεσμία δεκτική σύντμησης σε εξαιρετικές
περιπτώσεις. Τόπος συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το γραφείο της Ένωσης
Εισαγγελέων ή άλλο μέρος που θα ορίζεται στην πρόσκληση. Το ΔΣ δύναται να συνεδριάζει και μέσω
τηλεδιάσκεψης των μελών του, με τις ψηφοφορίες διεξαγόμενες μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, τα οποία θα αποτυπώνονται στο πρακτικό που θα συντάσσεται γι’ αυτές και θα
επικυρώνεται με την υπογραφή του από τα μέλη του Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του .
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα το λιγότερο πέντε από
τα μέλη του και παίρνει τις αποφάσεις του με φανερή ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός του
απολύτως αναγκαίου προς τούτο χρόνου και οπωσδήποτε εντός του επομένου δεκαημέρου με την ίδια
απαρτία.
4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς ή
πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο, θεωρείται αυτοδίκαια ότι παραιτήθηκε και
αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ.
Άρθρο 16
1] Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη :

α] με την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης στο
εξωτερικό [ενδεικτικά πλήρωση θέσεων σε θεσμικά όργανα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών φορέων και
οργανισμών]
β] με την αποχή από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση
στους ως άνω φορείς ή αλλού
γ] με την υπηρεσία κατόπιν αποσπάσεως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τις προβλέψεις του
ΚΟΔΚΔΛ [ισχύον άρθρο 51§6] ή άλλων ειδικών σχετικών διατάξεων
δ] με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον
ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις.
Σε περίπτωση απόκτησης των εν λόγω ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του
Δ.Σ. τούτο θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση του
υπηρετούντος σε θέση που επιφέρει ασυμβίβαστο από τον εκάστοτε 1ο αναπληρωματικό. Αν ο
υπόχρεος στη σχετική δήλωση την παραλείψει το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληροφορηθεί τη συνδρομή
ο
περίπτωσης ασυμβίβαστου τον αντικαθιστά αυτοδικαίως με τον 1
αναπληρωματικό συντασσομένου

επ’ αυτού σχετικού πρακτικού.
2] Μέλος του Δ.Σ. που λαμβάνει άδεια οποιασδήποτε μορφής [εκπαιδευτική, αναρρωτική κλπ]
της οποίας η συνεχόμενη διάρκεια υπερβαίνει τους 6 μήνες οφείλει να προβεί σε σχετική έγγραφη
δήλωση, οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση του από τον εκάστοτε 1ο αναπληρωματικό,
λόγω της αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του συνεπεία της απουσίας του από την
Υπηρεσία. Αν ο υπόχρεος στη σχετική δήλωση την παραλείψει το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληροφορηθεί
το λόγο απουσίας του τον αντικαθιστά αυτοδικαίως με τον 1ο αναπληρωματικό συντασσομένου επ’
αυτού σχετικού πρακτικού.
3] Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης σε
νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο ρυθμίσεων αντίθετο με τις εκπεφρασμένες αρχές,
θέσεις και αποφάσεις αυτής.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Άρθρο 17
1. Η Ένωση Εισαγγελέων αντιπροσωπεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού αυτής
Συμβουλίου δικαστικά και εξώδικα.
2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της
και προς κάθε άλλο πρόσωπο ή Αρχή.

3. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου έξη (6) του καταστατικού.
4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε άλλο
έγγραφο.
5. Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο
και σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, από το αρχαιότερο μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 18

Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εισηγείται τα θέματα που πρόκειται να
συζητηθούν, τηρεί τα πρακτικά, φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης Εισαγγελέων, επιμελείται της
τήρησης των βιβλίων, εκτός εκείνων που αφορούν τις εισπράξεις και πληρωμές, και του αρχείου της
Ένωσης. Επίσης διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων, όλα τα έγγραφα. Σε περίπτωση που κωλύεται ή
απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Γραμματέα. Ο Γενικός
Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την «έκθεση πεπραγμένων» του Διοικητικού Συμβουλίου και
την ανακοινώνει στην τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ
Άρθρο 19

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές της Ένωσης Εισαγγελέων και τηρεί τα
απαιτούμενα βιβλία. Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των τριακοσίων (300) ευρώ χρηματικό ποσό
σε τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται
για τις ανάγκες της Ενώσεως Εισαγγελέων αναλαμβάνονται με πράξη που έχει την υπογραφή του
Ταμία και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ταμίας προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα
που εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων που
προσυπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα αυτής και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το
πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου. Σε περίπτωση που κωλύεται ή απουσιάζει ο Ταμίας
αναπληρώνεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20

1. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Εισαγγελέων εκλέγεται και η εξελεγκτική επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3)
αναπληρωματικά μέλη. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων και την εκλογή των μελών της εξελεγκτικής
επιτροπής ακολουθείται η ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την εκλογή των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την υποχρέωση για την πληρωμή παραβόλου.
2. Ο εκλογέας εκδηλώνει την προτίμησή του το πολύ υπέρ δύο (2) υποψηφίων για την
εξελεγκτική επιτροπή. Οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο κάτω από την ένδειξη
«ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».
3. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την κατάσταση του ταμείου της Ένωσης Εισαγγελέων και
συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση.
4. Τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής σε περίπτωση που κωλύονται ή απουσιάζουν
αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά αυτής μέλη.
5. Υποψήφιοι για την εξελεγκτική επιτροπή δεν μπορούν να 
θέτουν υποψηφιότητα και για το
Διοικητικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Άρθρο 21

1. Η οικονομική κατάσταση της Ένωσης Εισαγγελέων φαίνεται κάθε χρόνο από τον απολογισμό
– ισολογισμό και προϋπολογισμό που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο απολογισμός – ισολογισμός και προϋπολογισμός καταρτίζονται μέσα στο μήνα Οκτώβριο
κάθε χρόνου. Οι δύο πρώτοι δείχνουν την οικονομική χρήση του χρόνου που τελείωσε και ο τρίτος
την οικονομική χρήση του νέου χρόνου.
3. Οι δαπάνες της Ένωσης Εισαγγελέων για να γίνουν πρέπει να προβλέπονται από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό που γίνεται από την Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση του
προϋπολογισμού επιτρέπεται να γίνει με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  ΣΗΜΑ
Άρθρο 22

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος έχει σφραγίδα που φέρει σε κύκλο την επωνυμία της και στο
κέντρο αυτού παράσταση της Θέμιδος.
Όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν την σφραγίδα της Ένωσης.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος έχει επίσης και διακριτικό σήμα, το οποίο αποτελείται από τρία
κεφαλαία ανισομεγέθη «Ε» που σχηματίζονται με ομοκεντρικό τρόπο και την παράσταση της θέμιδος
ισταμένης και το οποίο μπορεί να υπάρχει ως εντύπωμα στα έγγραφα της Ενώσεως.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 23

1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μπορεί να
γίνει από την Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Για τη
λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος,
χρειάζεται η παρουσία του ενός δευτέρου των μελών (1/2) που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις προς την Ένωση και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Τα μέλη
μπορούν να παρίστανται και με αντιπροσώπους που έχουν ειδική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 6 του παρόντος.
2. Η πρωτοβουλία για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για τη διάλυση της Ένωσης
Εισαγγελέων λαμβάνεται είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, είτε μετά από πρόταση του
ενός δεκάτου (1/10) των μελών, η οποία πρέπει να περιέχει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του
Καταστατικού εάν ζητείται η τροποποίηση αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να κινήσει
την διαδικασία για την τροποποίηση ή την διάλυση μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που υπεβλήθη η
σχετική πρόταση.
3.Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της διατίθεται για την αγορά βιβλίων για τις
βιβλιοθήκες των Εισαγγελιών του Κράτους.

